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• Mindhárom erdélyi csa-
pat hazai jégen mutatkozik 
be az Erste Liga új idényé-
ben. Szeptember 23-án 
a Gyergyói HK vendége a 
Csíkszeredai Sportklub 
lesz, a menetrendről a 
székelyföldi alakulatok 
képviselőit kérdeztük.

ORBÁN ZSOLT 

M ár csak kilencet kell aludni 
ahhoz, hogy az Erste Liga 
új idényének első játék-

napjára ébredjünk: szeptember 17-én 
elrajtol a magyarországi és erdélyi 
jégkorongcsapatokat felvonultató 
bajnokság 2021–2022-es szezonja. Jö-
vő pénteken rögtön öt mérkőzést ren-
deznek, és jégen lesz a két székelyföl-
di csapat, illetve a Brassói Corona is.

A Fehérvári Titánok Csíkszeredá-
ban, a címvédő Sportklub pályáján, 
a Dunaújvárosi Acélbikák a Gyergyói 
HK vendégeként, az Újpest hokisai 
pedig Brassóban kezdik az erdélyi 
túrát, melynek során három nap 
leforgása alatt mindhárom helyszí-
nen megfordulnak. Nem kell sokat 
várni az első székely rangadóra sem, 
a GYHK és a Sportklub már az első 
játékhéten összecsap: szeptember 
23-án a kék-fehérek megyei riváli-
sukhoz látogatnak. A menetrendről 
a székelyföldi csapatok képviselői 
nyilatkoztak lapunknak.

Szilassy Zoltán, a GYHK veze-
tőedzője: „Nincs nagy jelentősége 
a sorsolásnak, hiszen valamikor 
mindenkivel játszani kell. Ettől füg-
getlenül nekünk jól jön most, hogy 
hazai pályán kezdhetünk, hiszen a 
székely játékosok így családjukkal 
lehetnek. Ha Magyarországon kezd-
tünk volna, akkor ott kellett volna 
maradnunk, miután hetek óta már 
Érden készülünk. Nekem eddig csak 
ellenfélként volt lehetőségem meg-

tapasztalni, hogy milyen a telt házas 
gyergyói csarnok hangulata, tudom, 
mennyire nehéz itt vendégként ját-
szani, és most megérezhetjük azt az 
erőt is, amit a hazai csapat kap a le-
látótól. Bízom benne, hogy sok szur-
kolónk felvette az oltást és velünk 
lehet a mérkőzéseken.”

Hozó Levente, a Sportklub má-
sodedzője szerint az előzetes prog-
ramot korábban leküldték, és a 
közzététel előtt konzultáltak a csa-
patokkal. „Előbb-utóbb itthon és ide-
genben is kell játszani mindenkivel. 
Most már teljes a csapat, úgy érzem, 
fel vagyunk készülve, és nagyon 
várjuk a kezdést. Várjuk, hogy újra 
nézők előtt hokizhassunk. Vannak 
infóink az első ellenfeleinkről, de 
majd a jégen dől el, hogy ki milyen 

játékerőt képvisel. Az első ellenfél a 
fehérvári együttes, egy fi atal csapat, 
amely szinte teljesen kicserélődött. 
Mi győzelmekkel szeretnénk megör-
vendeztetni az első hazai meccseken 
szurkolóinkat” – mondta el Hozó.

Az Erste Liga honlapján a teljes 
menetrend megtalálható, a tervek sze-
rint a február 19-éig tartó alapszakasz 
során a csapatok négyszer mérkőznek 
meg egymással. Idén sem lesz közép-
szakasz, a 11 fős mezőnyből az alap-
szakaszt követően az első hat egye-
nesen a rájátszásba jut, míg a 7–10. 
helyezettek három nyert meccsig zajló 
párharcokat játszanak a playoffb  a ke-
rülésért. A szurkolók számára jó hír, 
hogy az új idényben minden alakulat 
első hazai mérkőzése ingyenesen lesz 
megtekinthető a helyszínen.

Az első játékhét programja

Szeptember 17., péntek: DVTK Je-
gesmedvék–Győri ETO HC, Csíksze-
redai Sportklub–Titánok, Gyergyói 
Hoki Klub–Dunaújvárosi Acélbikák, 
Brassó–Újpesti TE, MAC HKB Újbu-
da–DEAC.  Szeptember 18., szom-

bat: Sportklub–UTE, GYHK–Titánok, 
Brassó–DAB.  Szeptember 19., vasár-
nap: FTC-Telekom–Győri ETO, DVTK–
MAC HKB, Sportklub–DAB, GYHK–
UTE, Brassó–Titánok. Szeptember 23., 
csütörtök: GYHK–Sportklub. A tervek 
szerint minden erdélyi mérkőzés egy-
ségesen 18.30 órakor kezdődik.

Udvarhelyi kerékpáros a vébén
A székelyudvarhelyi Szász-Dávid Ferenc, a csíkszeredai Novak Cycling 
Akadémia versenyzője részt vett a szeptember 1–6. között Kairóban 
megrendezett pályakerékpáros (velodrom) ifjúsági világbajnokságon. A 
székelyföldi versenyző az esemény honlapja szerint három versenyszám-
ban állt rajthoz: 42 induló közül a scratch nevű próbán 13. lett csoport-
jában, így nem jutott be a legjobb 24 közé; a sprintpróbán 23. helyen 
végzett, míg az időfutamon 13. lett.

Három magyar képviselte Romániát
A holland Bram Chardon megvédte címét a budapesti Kincsem Parkban 
rendezett négyesfogathajtó Európa-bajnokságon, csapatban pedig fa-
vorit honfitársaival diadalmaskodott. A kontinensviadalon tíz országból 
43 fogat és 9 csapat állt rajthoz. A legjobb magyar, Dobrovitz József 
a 9. helyen végzett. Romániát három erdélyi sportoló, Babó Kálmán, 
Rákóczi Gergő és Bodó Zoltán képviselte, de csak Babó tudta befejezni a 
versenyt, ő 36. lett. Négyesfogathajtó Eb, egyéni: 1. Bram Chardon (hol-
land) 164,88 hibapont, 2. Ijsbrand Chardon (holland) 169,57, 3. Michael 
Brauchle (német) 169,62; csapatverseny: 1. Hollandia 332,7 hibapont, 2. 
Németország 339,3, 3. Belgium 353,3, ... 5. Magyarország 370,8.
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Székely rangadó az első játékhéten
Elkészült a jégkorong Erste Liga versenynaptára

Átirat a csendőrségtől 

Hivatalos átirat érkezett a Csíkszeredai Sportklubhoz tegnap a csendőrség-
től. A Hodos László klubelnöknek címzett és Dan Jamandi megyei csendőrpa-
rancsnok által aláírt hivatalos levélben felhívják a Sportklub figyelmét, hogy 
a hokicsapat hazai mérkőzésein lehetnek nézők, de csak azok mehetnek be, 
akiknek van oltási igazolványuk, fel tudnak mutatni egy negatív tesztered-
ményt, vagy igazolni tudják, hogy átestek a koronavírus-fertőzésen. Ha a 
fertőzöttségi ráta 2 ezrelék alatt van, akkor lehet telt ház is. Hargita megyé-
ben tegnap 0,18 ezrelék volt az igazolt fertőzések 14 napos átlaga.

Hamarosan indul a pontvadászat, a szezon elején GYHK–Sportklub csatát is rendeznek   ▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

D rámai mérkőzésen szenvedett 
vereséget tegnap késő délután 

a Székelyudvarhelyi FC a labdarúgó 
Román Kupában: 2x15 perces hosz-
szabbítás és büntetőlövésekkel ka-
pott ki a nagyszebeniektől.

Többet kezdeményezett és töb-
bet támadott az első 45 percben a 
vendég nagyszebeni gárda, de a 
hazaiaknak is voltak ígéretes meg-
mozdulásai. Gólhelyzetig az FC 
Hermannstadt jutott el, de a 13., 
a 19. és a 30. percben is Bodea, az 
SZFC kapusa magabiztosan hárított. 
Kiegyensúlyozottabb játékot hozott 
a második 45 perc, amelyben a ha-
zai és a vendégek is több gólhely-
zetet kidolgoztak, de egyiket sem 
tudták értékesíteni. A 72. percben 
a szebeni Năstăsie egyedül maradt 

a 16-oson belül a hazai kapussal, 
de mintegy 10 méterről mellé lőtt. 
A legnagyobb udvarhelyi helyzet a 
83. percben maradt ki: előbb Simó 
lövése a kapufát találta el, majd a 
kipattanó labdát megszerző Ma-
teiciucot szabálytalanul szerelték, 
de a sértett által elvégzett büntetőt 
védte Mutiu, a vendégek kapusa. 
Következett a 2x15 perces hosszab-
bítás, amelynek legnagyobb gól-
helyzetét az SZFC csatára Mateiciuc
hagyta ki, a 117. percben lövése a 
kapufán csattant. A büntetőpárbaj-
ban a vendégek bizonyultak jobb-
nak, ők jutottak a legjobb 32 közé.

Labdarúgó Román Kupa, 4. 
forduló: Székelyudvarhelyi FC–
Nagyszebeni FC Hermannstadt 
1–3 – büntetőrúgások után (0–0, 

0–0, 0–0, 0–0). SZFC: Daniel Bo-
dea – Baga István, Claudiu Merda-
riu, Berkeczi Attila, Barta Norbert, 
Adrian Vasile, Cătălin Savin (Tankó 
Előd, 80.), Ovidiu Covaciu (Mitra 
Szilárd, 65.), Botorok János (Ionuț 
Bobea, 57.), Mihai Petra (Simó Cson-
gor, 80.), Darius Pop (Georgian Ma-
teiciuc, 65.). Vezetőedző: Mihai Ianc.

Ma délután fél 5-től a Silviu 
Ploieșteanu (Tineretului) stadion-
ban, a harmadik ligás Brassói Stea-
gu Roșu Municipal otthonában lép 
pályára az FK Csíkszereda. Valentin 
Suciu legénysége tavaly is a Cenk 
alatti város harmadosztályú csapa-
ta ellen játszott a kupasorozat ne-
gyedik fordulójában, akkor Botorok 
hosszabbításban lőtt góljával 1–0-ra 
nyertek a csíkiak.

Büntetőlövések után esett ki az SZFC




